
Om te onthouden 
 
 

! Jaarvergadering 
! 6 maart 
! Knollen splitsen 
! 11 maart 
! Maquettepresentatie 
! 27 maart 

 
 

 
 

 
 
 
 

! Toilet wagen Voor iedereen te huren. 
Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 
 

! Oud-ijzer bak De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. Iedere zaterdag 
ochtend kun je daar terecht van 08:00 tot 12:00 
uur 
 

! https://www.facebook.com/buurtschapdelent 
! https://twitter.com/BSdeLent 
! www.buurtschapdelent.nl  
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Jaarvergadering & bestuursverkiezing 
Vrijdag 6 maart zal de jaarvergadering plaatsvinden 
bij Café de Valk in Wernhout. Aanvang vanaf 
20.30uur (inkom vanaf 20.00 uur).  
 
Agenda 

1 Opening 
2 Secretarieel verslag 
3 Financieel verslag 
4 Stand van zaken 

vergunningen corso 
bouwplaatsen 

5 Resultaten evaluatie 2014 
6 Pauze 
7 Harry van de Broek 

ervaringen 50 jaar 
ontwerpen 

8 Bestuursverkiezing  
9 Samenstelling commissies 
10 Rondvraag  
11 Sluiting 

 
 
Dit jaar zal er weer een bestuursverkiezing 
plaatsvinden. Tijdens de Jaarvergadering zijn Niek 
Oostvogels, Anniek van Nederkassel en Hans 
Jochems periodiek aftredend. Zij stellen zich allen 
herkiesbaar.  
Onze voorzitter John Vriends zal na een geruime 
tijd aftreden. Dit betekent dat er een nieuw 
bestuurslid nodig is. Het bestuur draagt Lonneke 
Mathijssen voor om als bestuurslid aan te sluiten 
bij Buurtschap de Lent.  
 

Dit jaar zal Harry van de Broek een interessant 
woordje doen over zijn ontwerpercarrière. Na 50 jaar 
ontwerpen, bij diverse Corso’s, heeft hij veel 
meegemaakt en geleerd. Hier zal hij een interessant 
en inspirerend verhaal over vertellen. Extra de 
moeite waard dus, om deze avond aan te schuiven. 
 
Knollen splitsen 11 maart 
De lente komt steeds dichterbij en dit betekent dat 
de knollen moeten worden gesplitst. Dit zal 
gebeuren op woensdagochtend om 9.00 uur bij Bart 
Elst. Alle hulp is welkom en vele handen maken 
licht werk. Begint die corsokoorts bij jou ook al op 
te komen dan is dit het ultieme moment om al 
lekker te kunnen beginnen.  
 
Maquettepresentatie 27 maart 
De vele ontwerpers van dit jaar zijn druk bezig om 
alle vier de wagens naar een maquette te vormen. 
Er begint al vorm in te komen en op 27 maart zal de 
maquette worden gepresenteerd. Dit zal 
plaatsvinden bij het Pannehuske. Zowel de 
buurtgenoten van de Lent als die van Achtmaal 
zullen worden uitgenodigd om een eerste blik te 
werpen op de creatie die we dit jaar samen zullen 
gaan bouwen. Aanvang 20.30 uur. Ben op tijd, want 
dit wil je niet missen!   


